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Dzieciê z Betlejem kieruje nasz wzrok ku wszystkim, zw³aszcza ku dzieciom, w szczególnoci cierpi¹cym i wykorzystywanym na wiecie, narodzonym, jak i nienarodzonym. Ku dzieciom, które, jako ¿o³nierze, wprowadzane s¹ w wiat przemocy; ku dzieciom zmuszonym ¿ebraæ; ku dzieciom
cierpi¹cym nêdzê i g³ód; ku dzieciom, które nie zaznaj¹ ¿adnej mi³oci. W nich wszystkich jest Dzieci¹tko z Betlejem, które porusza nasze sumienia
 porusza nasze sumienia Bóg, który sta³ siê ma³y. Módlmy siê tej nocy, aby blask Bo¿ej mi³oci ogarn¹³ wszystkie te dzieci, i promy Boga, by
pomóg³ nam uczyniæ co w naszej mocy, aby godnoæ dzieci by³a szanowana; aby wszystkim ukaza³o siê wiat³o mi³oci, którego cz³owiek
bardziej potrzebuje ni¿ niezbêdnych do ¿ycia rzeczy materialnych.
Ojciec wiêty Benedykt XVI

Wielka chwila, wielki
dzieñ! Rodzi siê nowy
cz³owiek, jakiego nigdy
nie by³o i nigdy nie bêdzie.
Jest ca³kowicie niepowtarzalny. Ronie i rozwija siê
zgodnie ze szlakiem rozwojowym ka¿dego cz³owieka, który zaczyna siê
od poczêcia (czyli zap³odnienia komórki jajowej
matki plemnikiem ojca) i
trwa a¿ do mierci.
Z narodzenia dziecka
ciesz¹ siê przede wszystkim jego rodzice, dziadkowie, rodzeñstwo, ciocie i
wujkowie  ca³a rozga³êziona i wielopokoleniowa
rodzina. Rozsy³amy wtedy
zawiadomienia, telefonujemy do przyjació³ ze
szczêliw¹ nowin¹, nie
zwa¿aj¹c na rachunek telefoniczny. Nowe dziecko,
nowy cz³onek naszej rodziny, otrzymuje imiê, nazwisko i staje siê pe³noprawnym obywatelem,
chocia¿ na razie zupe³nie
niesamodzielnym i wymagaj¹cym opieki.
Jeli komu z Was by³o
dane uczestniczyæ w porodzie, najlepiej wie jak
³apie za gard³o, gdy maleñstwo przepchnie siê
wreszcie trudn¹ drog¹ i
wydostanie na wiat z ³ona
matki. Tego wielkiego
wzruszenia dowiadczaj¹
nie tylko mama i tata, ale
wszyscy, którzy uczestnicz¹ w tym wydarzeniu.
Najlepiej, gdy dziecko
rodzi siê w rodzinie, w porodzie domowym, w ¿yczliwym rodowisku. Nikt
go nie szarpie, nie mierzy,
nie wa¿y, nie bada sond¹
dro¿noci prze³yku. Nie
szoruje w gor¹cej wodze,
nie wieci mu reflektorem
w oczy, nie zabiera w nieznane. Dziecko rozgl¹da
siê ciekawie i po³o¿one na
brzuchu mamy, wytrwale
d¹¿y do piersi. Nie trzeba
go wcale uczyæ, jak siê
ssie. Æwiczy³o przecie¿
przez d³ugi czas ¿ycia prenatalnego, wytrwale ss¹c
swój kciuk. Pierwsze ³yki

od¿ywczej siary daj¹ mu dodatkow¹ odpornoæ. Odprê¿a siê i zasypia szczêliwe i
bezpieczne. S¹ to tak¿e najpiêkniejsze chwile dla matki, które wynagradzaj¹ trudny czas rodzenia, a dumny i
wzruszony tata odcina pêpowinê.
To dziecko jest przysz³oci¹ spo³eczeñstwa. Czas
szybko p³ynie, ju¿ za kilkanacie lat bêdzie ono uczyæ
siê, tworzyæ i pracowaæ, buduj¹c dobrobyt swojej rodziny i swojej ojczyzny. Jeli dzieci nie bêd¹ siê rodziæ
lub pojawi siê ich za ma³o,
spo³eczeñstwo nie bêdzie
siê mog³o odradzaæ i
szybko siê zestarzeje.
Od kilkunastu lat w
Polsce rodzi siê za
ma³o dzieci. Demografowie
alarmuj¹: polski naród zaczyna wymieraæ.
Jest

DZIECKO

NAM SIÊ NARODZI£O!
nas coraz mniej, a do tego
wielu m³odych wyje¿d¿a z
kraju szukaj¹c pracy.
Polskie rodziny prze¿ywaj¹ zbyt wiele problemów.
Dziecko du¿o kosztuje.
Wielu pracodawców wrêcz
szykanuje m³ode kobiety,
nakazuj¹c im podpisywanie
zobowi¹zañ, ¿e nie zajd¹ w
ci¹¿ê. Zbyt czêsto zdarzaj¹
siê przypadki ³amania prawa chroni¹cego pracuj¹ce
matki. Nadal brak polityki
prorodzinnej z prawdziwe-

go zdarzenia. Du¿a dyskusja spo³eczna na ten temat
w ostatnich latach przynosi
jednak pozytywne wyniki.
Serca Polaków zaczynaj¹
siê otwieraæ na dziecko. Potwierdzaj¹ to dane statystyczne. Wed³ug GUS liczba rodz¹cych siê w Polsce
dzieci powoli wzrasta, chocia¿ ci¹gle jest zbyt ma³a. W
kolejnych latach liczba urodzeñ wynosi³a 2003 r. 
351,1 tys.; 2004 r.  356,1
tys.; 2005 r.  364,4 tys.;

2006 r.  374,0 tys. W bie¿¹cym roku w pierwszym
pó³roczu urodzi³o siê 227
tys. dzieci, mo¿emy wiêc
przypuszczaæ, ¿e na koniec
roku liczba ta bêdzie znacznie wy¿sza. Oby tak dalej!
Pochylaj¹c siê nad ka¿dym nowo narodzonym
dzieckiem, powinnimy zrobiæ wszystko co mo¿liwe,
aby mog³o urodziæ siê zdrowe. Problemy s³u¿by zdrowia nadal s¹ otwarte. Likwiduje siê miejsca na porodów-

kach, nie doinwestowuje
wystarczaj¹co oddzia³ów
noworodkowych. Ci¹gle s¹
braki w prawid³owej opiece
nad wczeniakami. Prawie
nic siê nie mówi o profilaktyce prekoncepcyjnej.
Trzeba dzisiaj pomyleæ o
zdrowiu nastolatków, aby w
kolejnych latach mog³y siê
rodziæ zdrowe dzieci. To oni
s¹ rodzicami jutra. Tymczasem luzacki styl ¿ycia, tak
czêsto lansowany przez media masowe, sprzyja zachowaniom ryzykownym, czego skutkiem jest wzrost zachorowañ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹. Coraz wa¿niejsza staje siê tzw.
diagnostyka prekoncepcyjna i rzetelna wiedza. W
obecnym numerze Wybierz ¯ycie prezentujemy
materia³y z konferencji
Zdrowie prokreacyjne nastolatków, któr¹ zorganizowa³ Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia w ramach
programu FIO 2007.
Teraz, w okresie radoci
Bo¿ego Narodzenia wpatrzeni w dzieci¹tko, nie
przeoczmy wielkiego ubóstwa, w jakim siê narodzi³o. Ta bieda nie odbiera nam
radoci wi¹t, ale jest wielkim znakiem. Dzisiaj tak
czêsto niszczymy swoj¹
p³odnoæ i g³ono mówimy,
¿e nie staæ nas na dziecko.
Czy jest to prawda? Czy
naprawdê w naszej rodzinie
nie znalaz³oby siê miejsce
dla jeszcze jednego dziecka,
którym Pan Bóg zechce nas
obdarzyæ?

Porodzi³a swego pierworodnego Syna,
zawinê³a go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie,
gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w gospodzie.
(Mt 2, 7)
Wszystkim Przyjacio³om
i Czytelnikom
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowego 2008 Roku
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
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Ewa H. Kowalewska

ZWYCZAJNY
DZIEÑ
Jest grudniowe popo³udnie. Pada, na ulicach zwa³y niegu. Miliony ludzi, jak
co dzieñ spiesz¹ do domów
po zakoñczonym dniu pracy. Zmêczeni biegn¹ nie
podnosz¹c g³ów. Matki
musz¹ zd¹¿yæ odebraæ dzieci z przedszkola, po drodze
robi¹ jakie zakupy. Przy
zat³oczonym wejciu do
metra jaka babcia próbuje
sprzedaæ kilka jab³ek i kilka dro¿d¿owych bu³eczek.
Ulic¹ sun¹ szeregi nowoczesnych, najdro¿szych limuzyn. Zwyczajny dzieñ w
Moskwie, nikt nie zauwa¿a, ¿e jest w³anie 25 grudnia  Bo¿e Narodzenie.
Nikt o tym nawet nie myli. Spo³eczeñstwo, wychowane w programowym ateizmie, nie zna tych wi¹t.
Dla nich wielkim wiêtem
jest dopiero Nowy Rok, gdy
na ulicach i w domach odbywaæ siê bêdzie wielka
feta. Dzieci czekaj¹ na
przyjcie Dziadka Mroza,
ale to dopiero za tydzieñ.
Prawos³awne Bo¿e Narodzenie jest obchodzone na
pocz¹tku stycznia, bo kalendarz Wschodu i Zachodu siê przesun¹³. Wtedy w
cerkwiach odbêd¹ siê uroczyste nabo¿eñstwa. Pewnie nawet co o tym powiedz¹ w telewizji.
Dzisiaj jednak, 25. grudnia jest zwyk³y dzieñ pracy

i nikt nawet nie myli o
wiêtowaniu. Szybko zapada zmrok. Do katolickiej
katedry w Moskwie pod
wezwaniem Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej
Maryi Panny zd¹¿aj¹ grupki ludzi na uroczyst¹, wi¹teczn¹ Mszê wiêt¹. Mog¹
przyjæ dopiero po pracy,
wieczorem.
W piêknym, wielkim,
neogotyckim kociele powoli robi siê t³ok. Atmosfera staje siê coraz bardziej
wi¹teczna. Ten piêkny koció³ zosta³ wybudowany
na pocz¹tku dwudziestego
wieku przez pracuj¹cych
tutaj Polaków. Jest wyj¹tkowo strzelisty, wyró¿nia siê
architektur¹ typow¹ dla
wi¹tyñ zachodnich, tu jest
zupe³nie nietypowy. Jego
wielki, wysoki gmach z
czerwonej ceg³y nie ma
¿adnych z³oceñ ani kopu³,
tak bardzo charakterystycznych dla cerkwi prawos³awnych. Wnêtrze jest
piêkne swoj¹ prostot¹. Bia³o otynkowane mury poci¹gaj¹ ku górze. Nad g³ównym o³tarzem wisi piêkny
symboliczny krzy¿. Po lewej stronie stoi statua Matki Bo¿ej Fatimskiej, przypominaj¹ca przepowiedniê
Maryi o nawróceniu Rosji.
Obok znajduje siê kaplica
Nieustaj¹cej Adoracji Najwiêtszego Sakramentu. W

Katolicka katedra w Moskwie

zielonym marmurowym o³tarzu umieszczono kopiê
obrazu Jezusa Mi³osiernego z Wilna. Po prawej stronie kocio³a umieszczono
figury w. Judy Tadeusza,
orêdownika w sytuacjach
beznadziejnych i w. Józefa z Jezusem na rêku. Obok
piêkna ikona w. Tereski i
Obraz Matki Bo¿ej Katyñskiej. Dooko³a du¿o czynnych konfesjona³ów i coraz
wiêcej ludzi.
Rozb³yskuj¹ wiat³a, w³¹czaj¹ siê organy, których
nie u¿ywa siê w Kociele
prawos³awnym. Nagle rozbrzmiewa rosyjska kolêda,
tak bardzo podobna do polskiej. Arcybiskup i kilkunastu kap³anów w z³otych ornatach w procesji zd¹¿aj¹
do o³tarza. Msza wiêta jest
celebrowana w jêzyku rosyjskim, ale wierni reprezentuj¹ grupê niezwykle
miêdzynarodow¹. Nie brak
tu ró¿nych kolorów skóry,
skonych oczu, mieszanki
jêzyków. Wielu pracuje w
ambasadach swoich krajów, niektórzy w przeró¿nych miêdzynarodowych
firmach. Ale s¹ i Rosjanie.
S¹ i Polacy. I wszyscy razem piewaj¹ Cich¹ noc.
Uroczystoci trwaj¹ ponad dwie godziny. To naturalne, tutaj wszyscy s¹ przyzwyczajeni, liturgia w kociele wschodnim trwa prze-

cie¿ znacznie d³u¿ej. Jak siê
koñczy, jest ju¿ noc. Nieliczne dzieci zasypiaj¹ w ramionach matek. Trzeba jechaæ
do domu, ale dla wiêkszoci to daleka droga. Warto
pamiêtaæ, ¿e Moskwa ma
ponad 100 km w poprzek,
oznacza to co najmniej godzinê jazdy metrem, czêsto
z przesiadkami.
Do domu wraca siê bardzo póno. Dzieci pad³y
ze zmêczenia i nie sposób
je dobudziæ, nawet, ¿eby siê
umy³y. Trzeba iæ spaæ, bo
jutro kolejny dzieñ pracy.
Wspólny rodzinny, wi¹teczny posi³ek  zapomnij.
Nie ma kiedy, nie ma gdzie,
nie ma z kim i nie ma zwyczaju. Nie ³atwo byæ katolikiem w Rosji.
Dla nas Polaków wszystko, co wi¹¿e siê z Bo¿ym
Narodzeniem jest takie
oczywiste. Ka¿dy z nas od
dziecka wypatrywa³ pierwszej gwiazdy, ³ama³ siê
op³atkiem, piewa³ wspólnie kolêdy, czeka³ na prezenty pod choink¹ i szed³
na pasterkê. W czasie wi¹t
Bo¿ego Narodzenia Polacy
staraj¹ siê wracaæ do domowego gniazda. A ró¿nie bywa³o i nie zawsze mo¿na
by³o wróciæ. Jak¿e wzruszaj¹ce s¹ wiadectwa
i opowieci Sybiraków
o prze¿ywaniu Wigilii na
zes³aniu czy prze¿ycia wigilijne wiêniów nazistowskich obozów koncentracyjnych. Zawsze jednak,
niezale¿nie od okolicznoci, Bo¿e Narodzenie to
niezwyk³y czas, tak wa¿ny
dla nas.
Mówi siê, ¿e Bo¿e Narodzenie to najbardziej rodzinne wiêta i rzeczywicie tak
jest. Czêsto zupe³nie nie
uwiadamiamy sobie, jak
wielk¹ wartoæ ma ta nasza
katolicka tradycja obchodzenia wi¹t w rodzinie.
Ka¿dego roku prze¿ywamy
to na nowo i sprawia nam
to wielk¹ radoæ. Rodzina
jest razem, wspólnie wszystko przygotowuje, zasiada do
sto³u, razem siê modli, ³amie
siê op³atkiem, piewa kolêdy i obdarowuje.
Z pewnoci¹ ró¿nie obchodzi siê wiêta Bo¿ego
Narodzenia w ró¿nych krajach i kulturach. S¹ takie
kraje, gdzie katolików, a
nawet chrzecijan w ogóle
jest bardzo ma³o, np. w Japonii, w Chinach, w Korei,
w Indiach, w Iraku, w Afganistanie Jednak tradycyjne wspólnoty chrzecijañskie maj¹ swoj¹ w³asn¹ tradycjê wiêtowania. W Rosji zosta³a ona zniszczona,

tak samo jak zosta³a zniszczona rodzina.
Galina, która jest katoliczk¹, t³umaczy³a mi wielokrotnie: U nas nie ma
wzorców wiêtowania
wi¹t katolickich. Mo¿emy
Wam tylko zazdrociæ. Mo¿na pójæ na uroczyst¹ Mszê
w. do kocio³a, ale w domu
nie wiadomo, jak siê zachowaæ. Najgorzej jest, gdy nie
wszyscy w rodzinie zostali
ochrzczeni albo s¹ ró¿nych
wyznañ. Potrafi¹ byæ agresywni, ironiczni, a najczê-

Matka Bo¿a Fatimska w
katedrze moskiewskiej

ciej zupe³nie obojêtni. To
bardzo boli. Nawet usi¹æ
przy wspólnym stole jest
trudno. Choinkê normalnie
ustawia siê na Nowy Rok,
prezenty pod ni¹ te¿. W
praktyce nie sposób nawet
co zaproponowaæ czy
zjeæ mi³y rodzinny posi³ek.
Tego trzeba siê uczyæ od
nowa.
Polskie rodziny na
Wschodzie zachowa³y
swoj¹ tradycjê wi¹teczn¹
i jest ona dla nich wa¿na.
Rodzina mojej mamy pochodzi z Litwy. Wigilijne
potrawy w naszym domu s¹
wiêc bardziej wschodnie.
Na Kaszubach na wigiliê
podaje siê zupê rybn¹ lub
grzybow¹. Ja jednak nie
wyobra¿am sobie, aby nie
by³o postnego barszczu z
uszkami, ³amañców z makiem czy kutii. D³ugo nie
mog³am zrozumieæ, dlacze-

go w miejsce wspania³ego
kisielu z ¿urawin, moja teciowa przygotowuje kompot z suszonych owoców.
Gdy za¿artowa³am na ten
temat podczas kolacji z arcybiskupem Tadeuszem
Kondrusiewiczem, popatrzy³ na mnie mocno zdziwiony i powiedzia³:  A co
by to by³a za Wigilia, gdyby kisielu nie by³o?
Kultura i tradycja ¿ycia
rodzinnego powoli odradza
siê w Rosji. Powoli powstaj¹ rodziny, które odnalaz³y wiarê. wiêtowanie
jest wielk¹ potrzeb¹ ich
serc. Staraj¹ siê wiêc, jak
potrafi¹, zachêcani przez
swoich duszpasterzy.
Wielkim prze¿yciem dla
nich jest mo¿liwoæ wiêtowania Bo¿ego Narodzenia
w Polsce w zaprzyjanionej
rodzinie, zgodnie z nasz¹
tradycj¹. Przy polskim stole
wigilijnym jest miejsce dla
wêdrowca. W naszym
domu zawsze s¹ gocie. W
tym roku przyjedzie córka
Galiny  Ola z mê¿em i
dwójk¹ dzieci. Jak¿e siê cieszê, gdy widzê ich radoæ.
S³ysza³am, ¿e w tym roku
polskie rodziny bêd¹ gociæ
wielu zaprzyjanionych Anglików, którzy odwiedz¹ nas
razem z tymi, którzy pracuj¹
w Wielkiej Brytanii, ale na
wiêta koniecznie przyjad¹
do domu.
Tak¿e dooko³a nas jest
wiele osób, którym mo¿emy pomóc i sprawiæ radoæ
w te wiêta. Wystarczy tylko rozejrzeæ siê. My, dziêki Waszej pomocy, przygotowujemy wiele paczek i
upominków dla dzieci i potrzebuj¹cych rodzin. Bardzo Wam dziêkujemy!
Dzielmy siê wiêc tym, co
mamy najlepsze. Pamiêtajmy te¿, ¿e pomagaj¹c w odbudowywaniu rodziny,
przyczyniamy siê do tworzenia spo³eczeñstwa ¿yj¹cego w harmonii i pokoju.
Jest to bardzo istotny element budowania cywilizacji mi³oci i ¿ycia.

W y b i e r z ¯ycie!
prof. Bogdan Chazan
Dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Po³o¿niczego
wiêtej Rodziny w Warszawie

fragmenty wyk³adu
wyg³oszonego podczas
Konferencji
Zdrowie prokreacyjne
nastolatków

PROFILAKTYKA
PREKONCEPCYJNA

Celem profilaktyki prekoncepcyjnej jest poprawa
stanu zdrowia kobiety przed
poczêciem dziecka. Prawid³owy proces zap³odnienia,
zagnie¿d¿enia zarodka w
macicy, przebiegu ci¹¿y,
rozwoju zarodka i p³odu zale¿y w pewnym stopniu od
stanu zdrowia kobiety przed
rozpoczêciem procesu prokreacji. Równie¿ stan zdrowia mê¿czyzny wp³ywa na
jego wynik.
Od pocz¹tków ubieg³ego
wieku utrwali³o siê przekonanie, ¿e opieka medyczna
podczas ci¹¿y jest potrzebna, aby zmniejszyæ ryzyko
powik³añ i zaburzeñ rozwoju dziecka przed i po urodzeniu. Pogl¹d, aby podobn¹
opiek¹ obj¹æ kobiety przed
ci¹¿¹, nie zyska³ jeszcze powszechnej akceptacji. Potrzeba opracowania i wdro¿enia programów zdrowotnych obejmuj¹cych to zagadnienie jest podnoszona
w Stanach Zjednoczonych i
w innych krajach, tak¿e w
Polsce. Kilka lat temu koordynowa³em program Ministerstwa Zdrowia, którego
celem by³o wdra¿anie medycznej opieki prekoncepcyjnej w Polsce. Od tego
czasu wiadomoæ potrzeby
takiej opieki upowszechni³a siê, w dokumentacji medycznej dotycz¹cej ci¹¿y
pojawia siê przeznaczona do
wype³nienia czêæ dotycz¹ca opieki prekoncepcyjnej.
Kogo ma dotyczyæ profilaktyka zdrowotna prekoncepcyjna? Po pierwsze kobiet, których dotyczy niepowodzenie poprzedniej ci¹¿y: poronienie, urodzenie
martwego dziecka, zgon
dziecka po urodzeniu. W
tych przypadkach postêpowanie profilaktyczne ma poprawiæ szanse na urodzenie
zdrowego dziecka w przysz³oci. Po drugie, profilaktyka taka mo¿e dotyczyæ
kobiet bez obci¹¿eñ z przesz³oci, które oczekuj¹ na
poczêcie pierwszego lub kolejnego dziecka. Po trzecie,
w szerszym ujêciu profilaktyka ta mo¿e byæ upowszechniana wród m³odego pokolenia dziewcz¹t i

ch³opców, przysz³ych ma³¿onków, matek i ojców. Tak
wiêc w dzia³aniach z zakresu promocji zdrowia, a wiêc
upowszechnianiu sprzyjaj¹cych zdrowiu zachowañ
wród nastolatków, nie powinno zabrakn¹æ tych, które odnosz¹ siê do ich obecnego zdrowia prokreacyjnego oraz tego zdrowia w
przysz³oci, w wieku dojrza³ym.
Doæ powszechnie uwa¿a
siê, ¿e ludzie m³odzi s¹ w
ogromnej wiêkszoci zdrowi i nie potrzebuj¹ jakiej
szczególnej opieki medycznej. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e ten okres ¿ycia charakteryzuje przypieszenie procesów dojrzewania zarówno
somatycznego, jak i psychicznego i zwi¹zana z tym
wra¿liwoæ, szczególna podatnoæ na niekorzystne oddzia³ywania szkodliwych
czynników zewnêtrznych,
fizycznych, chemicznych i
biologicznych (bakterie, wirusy), które uzyskuj¹ ³atwy
dostêp do organizmu m³odego cz³owieka, wykorzystuj¹c stan niepe³nej kompetencji mechanizmów odpornociowych. Do tego nale¿y
dodaæ pojawiaj¹ce siê czasem trudnoci zwi¹zane z
budowaniem w³asnej osobowoci, niezale¿noci i indywidualnoci, modyfikacj¹
zwi¹zków z rodzicami i rówienikami i naturaln¹ w
tym okresie tendencj¹ do
podejmowania ró¿nych ryzykownych zachowañ, tak¿e dotycz¹cych zdrowia.
M³ody cz³owiek nie jest
sk³onny korzystaæ z dostêpnej opieki medycznej. Organizacja tej opieki, wiedza i
podejcie personelu medycznego do pacjenta w tym
wieku czêsto nie u³atwia jej/
jemu kontaktów ze s³u¿b¹
zdrowia. Pozostaje sam ze
swoimi problemami zdrowotnymi. Tzw. owiata
zdrowotna w starym stylu
nie dociera do m³odego odbiorcy, ostrze¿enia przed
szkodliwoci¹ palenia papierosów, chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹
czy innymi czynnikami ryzyka dla zdrowia pojawiaj¹

siê rzadko i nie s¹ adresowane do tej populacji, przystosowane do jej sposobów
mylenia i odbioru rzeczywistoci.
Pojawiaj¹ siê pytania dotycz¹ce
seksualnoci,
dziewczyna i ch³opak zauwa¿aj¹ u siebie oznaki
wskazuj¹ce, ¿e jej/jego organizm jest gotów do przekazywania ¿ycia. Od podejcia
do tego problemu, afirmacji
p³odnoci czy traktowania
jej jako niewygodny w tym
momencie baga¿, zale¿y czy
u¿yte bêd¹ rodki wy³¹czaj¹ce okresowo p³odnoæ bez
wzglêdu na obecne czy
przysz³e konsekwencje
zdrowotne.
Okres m³odoci nie jest
wolny od problemów zdrowotnych. Maj¹ one w tym
okresie ¿ycia specyficzny
wymiar i wymagaj¹ przygotowania odpowiednich metod postêpowania diagnostycznego i terapeutycznego. Promocja zachowañ
prozdrowotnych w tym czasie równie¿ ma specyficzne
wyzwania. Prowadzona we
w³aciwy sposób mo¿e byæ
bardzo skuteczna szczególnie w obszarze zdrowia prokreacyjnego. Przyniesie to
korzyci dla zdrowia m³odych ludzi, a tak¿e pozwoli
unikn¹æ czêci niepowodzeñ prokreacji w przysz³oci, zmniejszaj¹c zakres kryzysu demograficznego.
Profilaktyka prekoncepcyjna skierowana do nastolatków mo¿e byæ u³atwiona
przez fakt ich przebywania
prawie codziennie w szko³ach czy na uczelniach.
Przekazywane treci, stosowane metody i rodki powinny byæ dobrze przygotowane, m³odzi odbiorcy s¹
wymagaj¹cymi odbiorcami,
natychmiast wychwyc¹
ka¿d¹ niespójnoæ przekazu
czy fa³szywe nuty. Moim
zdaniem nie nale¿y unikaæ
odwo³ywania siê do systemu wartoci, pamiêtaj¹c o
naszym obowi¹zku wychowywania m³odego pokolenia.
Konieczne jest kszta³towanie pozytywnego obrazu
rodzicielstwa, wyjanianie

negatywnych etycznych i
czysto zdrowotnych aspektów podejcia do problemu
planowania rodziny jako
ochrony przed ci¹¿¹.
Profilaktyka prekoncepcyjna w odniesieniu do populacji nastolatków mo¿e
byæ prowadzona indywidualnie podczas konsultacji
medycznych, lub zbiorowo za porednictwem mediów, w szko³ach, klubach
m³odzie¿owych. Wykorzystaæ mo¿na do tego celu lekcje wychowawcze, lekcje
biologii, przedmiot: Przygotowanie do ¿ycia w rodzinie. Lekarze czy pielêgniarki bez odpowiedniego przygotowania metodycznego
nie powinni braæ udzia³u w
przekazywaniu wiedzy czy
kszta³towaniu prozdrowotnych postaw nastolatków.
Jedynym miejscem aktywnoci personelu medycznego na terenie szko³y mo¿e
byæ gabinet lekarski czy pielêgniarski, gdzie mo¿na
udzielaæ indywidualnych
porad.
Medyczne cele profilaktyki prekoncepcyjnej w odniesieniu do zdrowia kobiety
to:
- zmniejszenie czêstoci
zachorowañ i zgonów kobiet, zmniejszenie czêstoci
diagnostycznych i terapeutycznych interwencji medycznych,
- zapewnienie dobrego
zdrowia przed ci¹¿¹, podczas ci¹¿y i w póniejszym
okresie ¿ycia,
- poprawa samopoczucia,
samooceny, umiejêtnoci
dbania o w³asne zdrowie.
Medyczne cele tej profilaktyki dotycz¹ce zdrowia
poczêtych w przysz³oci
dzieci przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- zmniejszenie czêstoci
poronieñ, martwych urodzeñ, wrodzonych zaburzeñ
rozwojowych, porodów
przedwczesnych,
- ograniczenie czêstoci
wystêpowania zaburzeñ rozwoju i zachorowañ noworodków i dzieci starszych,
- zmniejszenie czêstoci
zaniedbania opieki i niew³aciwego traktowania dzieci.

Cele profilaktyki w odniesieniu do przysz³ych rodzin:
- u³atwienie realizacji planów
prokreacyjnych,
zmniejszenie czêstoci zaburzeñ p³odnoci,
- promocja dobrych relacji ma³¿eñskich oraz prawid³owych zwi¹zków emocjonalnych pomiêdzy rodzicami i dzieæmi.
Tematyka profilaktyki
prekoncepcyjnej dla m³odzie¿y jest podobna do odnosz¹cej siê do populacji
osób doros³ych. Konieczne
s¹ jednak pewne modyfikacje. Inaczej nale¿y przedstawiaæ pewne kwestie, kiedy
przekazujemy treci osobom doros³ym  ma³¿onkom, a w inny sposób, kiedy populacj¹ docelow¹ s¹
nastolatki. Jest to przede
wszystkim profilaktyka
pierwotna, a wiêc usuwanie
czynników ryzyka chorób i
powik³añ dotycz¹cych
obecnego i przysz³ego zdrowia prokreacyjnego. Nie
mo¿na jednak zapominaæ o
profilaktyce wtórnej, a wiêc
wczesnym wykrywaniu nieprawid³owoci i odpowiednim postêpowaniu w tych
przypadkach.
G³ówne treci profilaktyki prekoncepcyjnej to:
- Mechanizm p³odnoci,
uwarunkowania, metody
rozpoznawania. Nale¿y
upowszechniaæ afirmacyjn¹
postawê wobec p³odnoci,
uwzglêdniaj¹c¹ podmiotowoæ cz³owieka, jego godnoæ i potrzebê intymnoci,
zgodnoæ z prawem naturalnym, poszanowaniem dla
¿ycia od momentu poczêcia.
Zwróciæ trzeba w sposób
szczególny uwagê na zdrowotne aspekty stosowania w
przysz³oci metod naturalnego planowania rodziny
oraz koniecznoæ ochrony
wra¿liwych mechanizmów
p³odnoci przed mo¿liwym

zima 2007

3

niekorzystnym oddzia³ywaniem szkodliwych czynników zewnêtrznych.
- Zachêcanie do obserwacji cyklu miesi¹czkowego.
- Zapobieganie i wczesne
wykrywanie chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹. Konieczne jest zwrócenie uwagi na powa¿ne zdrowotne
konsekwencje przedwczesnej inicjacji seksualnej,
oraz niedochowania wiernoci i wiêkszej liczby partnerów seksualnych.
- Szkodliwoæ na³ogów
dla zdrowia prokreacyjnego
(papierosów, alkoholu narkotyków).
- Szkodliwe oddzia³ywanie na zdrowie prokreacyjne stylu ¿ycia (nieprawid³owe od¿ywianie, niska waga
cia³a, zbyt krótki sen, sposób spêdzania wolnego czasu, odpowiednia dawka æwiczeñ fizycznych).
- Sposób korzystania z dostêpnej opieki medycznej,
wczesne zg³aszanie siê do
lekarza przy podejrzeniu o
chorobê, tak¿e w przypadkach zaburzeñ samopoczucia psychicznego.
- Poddawanie siê zalecanym szczepieniom (np.
przeciwko ró¿yczce).
Profilaktyka prekoncepcyjna powinna stanowiæ integraln¹ czêæ programów
zdrowotnych ukierunkowanych na grupê wiekow¹
m³odzie¿y. Konieczne jest
przekazanie rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, wreszcie samej m³odzie¿y, odpowiedniej wiedzy, a odpowiedzialnym za
wychowanie m³odego pokolenia i przygotowanie do doros³ego ¿ycia umiejêtnoci
promocji prawid³owego
zdrowia prokreacyjnego.
Ca³oæ referatu zosta³a
umieszczona na stronie
www.hli.org.pl
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dr pedagogiki Urszula Walijewska

Wychowanie i pedagogika
fragmenty wyk³adu
wyg³oszonego podczas
Konferencji
Zdrowie prokreacyjne
nastolatków

na tle przemian kulturowych

(...) W ostatnich dziesiêcioleciach obserwujemy
wyj¹tkowo g³êbokie i
szybkie przemiany kulturowe, które nios³y ze sob¹
radykaln¹ zmianê wielu
wartociowañ oraz tworzy³y dziedzinê nowych wyzwañ w kierunku pedagogiki i wychowania. Wród
nich nale¿y wymieniæ
m.in. rewolucjê w rodkach informacji z szerokimi zastosowaniami internetu, upadek systemu komunistycznego w Europie
Wschodniej, procesy zwi¹zane z globalizacj¹, rewolucjê biomedyczn¹ zwi¹zan¹ z zastosowaniami
technologii prowadz¹cymi
do nowych form zniewolenia cz³owieka (np. klonowanie), a zw³aszcza dominacjê wp³ywów nihilistycznych bêd¹cych odpowiedzi¹ na rozczarowanie
ideami i dziedzictwem
owieceniowego humanizmu. Wszystkie te zmiany
rodzi³y w wielu rodowiskach poczucie zagubienia
i niepewnoci. Ukszta³towa³a siê mentalnoæ postmodernistyczna z charakterystyczn¹ dla niej absolutyzacj¹ subiektywizmu i
relatywizmu. Mentalnoæ
ta najbardziej jest widoczna w kulturze masowej,
tzw. popkulturze, która dominuje w ¿yciu codziennym wspó³czesnych spo³eczeñstw Zachodu.
Z. Melosik, jeden z polskich teoretyków wychowania w ponowoczesnoci, stwierdza, ¿e to w³anie kultura popularna staje siê jednym z najwa¿niejszych czynników socjalizacji m³odego pokolenia.
(...) Id¹c za jego myl¹,
spróbujê przybli¿yæ wybrane przez niego konteksty kultury wspó³czesnej,
które maj¹ znacz¹cy
wp³yw na kszta³towanie
to¿samoci m³odzie¿y i jej
stylu ¿ycia.

Kultura konsumpcji
Konsumpcja w rozwoju
wspó³czesnej kultury w

krajach Zachodu przyjê³a
rolê, któr¹ przez d³ugi czas
pe³ni³a produkcja. wiat
konsumpcji sta³ siê dla
m³odego pokolenia (czy
tylko m³odego?) wiatem
normalnym, naturalnym,
obowi¹zuj¹cym. Podstawow¹ kategori¹ ideologii
konsumpcji jest przyjem-

noæ i radoæ, bycie szczêliwym. Idea szczêcia,
oparta na udanym ¿yciu rodzinnym, duchowoci religijnej, sukcesie zawodowym itd., zast¹piona zosta³a eufori¹ supermarketu.
Szczêcie, w umys³ach milionów ludzi, uto¿samiane
jest z natychmiastow¹ gratyfikacj¹, zwi¹zan¹ ze stylem ¿ycia typu shopping.
Jednoczenie nie trudno
zauwa¿yæ, ¿e owo szczêcie nosi znamiona niespe³nienia, niedope³nienia.
Konsument nieustannie
odczuwa przemijalnoæ i
zmiennoæ celu, do jakiego d¹¿y, ¿yje w ci¹g³ym
konsumpcyjnym niepokoju, który staje siê stanem normalnym i obowi¹zuj¹cym.

Kultura instant
Metaforê kultura typu
instant Z. Melosik odnosi
do typowego dla naszych
czasów nawyku i koniecznoci ¿ycia w natychmiastowoci. Za symbol tej
kultury przyjmuje triadê:
fast food, fast sex, fast car.
Fast food to kuchenka mikrofalowa, gor¹cy kubek,
Mc Donalds i coca-cola
jako natychmiastowa for-

ma skondensowanej przyjemnoci. Fast sex to natychmiastowa satysfakcja
seksualna, instant sex bez
zobowi¹zañ i zaanga¿owania emocjonalnego. (...)
Fast car to symbol kurczenia siê czasu i przestrzeni.
Kultura typu instant to tak¿e natychmiastowoæ ko-

munikacji: telefon komórkowy, fax, e-mail, stacje
telewizyjne MTV i CNN.
To tak¿e Internet  mo¿liwoæ natychmiastowego
przemieszczania siê przez
informacje, kultury, spo³eczeñstwa. Wspó³czesna
m³odzie¿ nie chce i nie
umie czekaæ. Aprobowanym przez ni¹ przekazem
tej ideologii jest: carpe
diem  ¿yj chwil¹, nie odk³adaj ¿ycia na póniej.

zobowi¹zañ, bez konsekwencji. (...)

Poczucie mocy i
rekonstrukcja
wolnoci
M³odzi ludzie (...) nie
czuj¹ siê zagubieni ani
bezradni w wiecie bez
wartoci i idea³ów, bez
drogowskazów. Przeciwnie, M³odzi ludzie nie boj¹
siê ¿yæ, maj¹ poczucie
sprawstwa, mocy, kontroli
nad rzeczywistoci¹. Od
wczesnego dzieciñstwa
ucz¹ siê bowiem ¿yæ w
wiecie, w którym nie ma
ostatecznych prawd i odpowiedzi. ( ) Wyznaj¹
pragmatyczn¹ koncepcjê
prawdy; prawda to jest to,
co siê sprawdza, co pozwala iæ do przodu.
Niew¹tpliwie na poczucie mocy m³odych ludzi
wp³ywa kontakt ze wspó³czesnymi mediami. Szczególn¹ rolê maj¹ tu interakcyjne gry komputerowe.
M³odzi ludzie buduj¹
w nich i niszcz¹ ca³e imperia, wygrywaj¹ bitwy,
wycigi, podró¿uj¹ po ca³ym wiecie.
Równoczenie w kulturze wspó³czesnej uleg³o
przewartociowaniu pojê-

wolnoæ wyboru oferowanych przez rynek i media
towarów, gad¿etów kulturowych, stylów ¿ycia, wolnoæ konstruowania w³asnej przysz³oci.

Kultura
upozorowania
Nie ulega w¹tpliwoci,
¿e wspó³czesny wiat zdominowany jest przez mass
media, które sta³y siê najpotê¿niejszym instrumentem kszta³towania wartoci
i ród³em ¿yciowych dowiadczeñ uczestnika medialnej kultury. Mo¿na
zgodziæ siê z twierdzeniem, i¿ media nie tyle
reprezentuj¹ rzeczywistoæ, ile j¹ wytwarzaj¹.
( ) W konsekwencji mamy
do czynienia z wy³anianiem siê kultury upozorowania, w której rzeczywistoæ spo³eczna miesza siê
z medialn¹ do granic nierozró¿nialnoci. Cz³owiek,
który utraci³ zdolnoæ odró¿nienia pozoru od rzeczywistoci przyjmuje iluzjê za prawdê: nie ma znaczenia, czy co jest prawdziwe, czy fa³szywe, jeli
jest w mediach, jest wiarygodne. (...)

Prymat zmiany i
szybkiego ¿ycia
W wiecie, który jeszcze
niedawno zmienia³ siê wolno, dzi zaobserwowaæ
mo¿na gwa³towne przyspieszenie tych zmian. Ka¿dego dnia pojawiaj¹ siê (i
wkrótce znikaj¹ bez ladu)
nowe dyskursy, nowe idee i
ideologie, nowe mody,
nowe gad¿ety kulturowe,
nowe gwiazdy mediów,
nowe wersje to¿samoci i
cia³a. (...) M³odzie¿ ma
umiejêtnoæ i nawyk, wiêcej - potrzebê, nieustannej
zmiany, co przejawia siê
m.in. w tymczasowoci, powierzchownoci, nierzadko
anonimowoci nawi¹zywanych kontaktów, relacji bez

cie wolnoci. Nie stanowi
ona ju¿ wartoci absolutnej
i uniwersalnej. Wolnoæ
wyborów do parlamentu,
wolnoæ s³owa, mediów,
stowarzyszania siê traktuje siê jako dane i naturalne, pojawi³a siê natomiast
nowa forma wolnoci 
wolnoæ do konsumpcji;

Kultura kultu cia³a i
seksualnoci
Swobodne podejcie
m³odego pokolenia do seksu, luna obyczajowoæ to
postawa, któr¹ mo¿na bez
trudu wyprowadziæ z pewnych, wyranie zaznaczaj¹cych siê w kulturze wspó³-

czesnej tendencji: orientacji na cia³o i seksualizacji
konsumpcji oraz przymusu
udanego ¿ycia seksualnego. W przesz³oci w systemie norm i wartoci uznawana by³a tendencja do
przezwyciê¿enia cia³a i
podporz¹dkowania go wy¿szym celom duchowym.
To¿samoæ cz³owieka symbolizowa³y przede wszystkim cechy umys³u i serca,
pozycja spo³eczna, trwa³e
wiêzi miêdzyludzkie. W
spo³eczeñstwie konsumpcji
natomiast ludzie coraz czêciej postrzegani s¹ przez
pryzmat swoich cia³. (...) W
takiej logice cz³owiek tworzy swoj¹ to¿samoæ nie
przez æwiczenie umys³u i
charakteru, lecz poprzez
dietê i super dietê, si³owniê,
solarium, modne stroje,
operacje plastyczne, perfekcyjny makija¿, itp. Kobiety i mê¿czyni, wci¹gani przez media i reklamy w
grê bez szans na wygran¹,
pe³ni desperacji, pasji i obsesji, poszukuj¹ sposobów
urzeczywistnienia idea³ów
i standardów kulturowych i
coraz czêciej wpadaj¹ w
anoreksjê lub bulimiê, tragiczn¹ parodiê m³odoci i
piêkna, symbolizowanego
przez szczup³e cia³o. (...)
Kolejn¹ tendencj¹ wystêpuj¹c¹ w spo³eczeñstwie konsumpcji i zwi¹zan¹ z kultem cia³a jest zjawisko seksualizacji ¿ycia.
Niew¹tpliwie istotn¹ rolê
odgrywa tu pornografia,
ale bodaj wa¿niejsz¹ wydaje siê erotyzacja konsumpcji, przede wszystkim
reklam. Cia³o i seks stanowi¹ nieod³¹czny element
tysiêcy przekazów reklamowych. Reklamy wykorzystuj¹ce cia³o kobiece, a
coraz czêciej tak¿e i mêskie, odwo³uj¹ siê nie tyle
do potrzeb konsumenta, co
do jego pragnieñ seksualnych; seksualizuj¹ce reklamowany towar cia³a kobiet
i mê¿czyzn, same staj¹ siê
towarem.
Towarzyszy temu odarcie seksu z wszelkiej intymnoci i prywatnoci.
Seks staje siê dos³owny i
konkretny  superrealny,
pokazywany i opisywany
do najmniejszego szczegó³u. Jak¿e siê dziwiæ w tej
sytuacji, ¿e seks jest sprowadzany najczêciej do
procesów fizjologicznych,
depersonalizuj¹c ca³¹ tê
sferê ¿ycia cz³owieka. (...)
Ta trywializacja seksualno-
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nie, jak wczeniej nauka,
nie daje im ¿adnej satysfakcji.

Kult sukcesu

ci cz³owieka ³¹czy siê
jeszcze z jedn¹ tendencj¹
 przymusu udanego ¿ycia
seksualnego, tzw. adekwatnoci seksualnej. Przy
czym popularne czasopisma propaguj¹ ideê seksu
dla rozrywki, sportu, ekscytacji, abstrahuj¹c ca³kowicie od kontekstu wiêzi
emocjonalnej. (...)

Amerykanizacja
(...) proces globalizacji,
który polega na wzajemnej
wymianie idei i wzorów
kulturowych przez ró¿ne
narody, jest wypierany
przez jednostronny przep³yw wartoci i wzorców
kulturowych ze Stanów
Zjednoczonych do reszty
wiata. Krytycy kultury
wspó³czesnej stawiaj¹ pytania, czy Ameryka sta³a
siê ju¿ kulturowym standardem dla wiata? Podaj¹
dziesi¹tki przyk³adów dominacji amerykañskiej kultury na wszystkich kontynentach.(...)

Globalny nastolatek
Globalny nastolatek to
postaæ w niewielkim stopniu kszta³towana przez

wartoci narodowe, pañstwowe i historyczne, w
znacznie wiêkszym  przez
kulturê popularn¹ i ideologiê konsumpcji. Upraszczaj¹c mo¿na powiedzieæ,
¿e globalny nastolatek
uczêszcza do przyzwoitej
szko³y redniej b¹d wy¿szej  bez entuzjazmu, ale
stara siê nie mieæ k³opotów. Ogl¹da MTV, s³ucha
brytyjskiej i amerykañskiej
muzyki, jedzi na deskorolce, chodzi do McDonalds, pije coca-colê itd.
£atwo siê komunikuje, jest
tolerancyjny dla wszelkich
odmiennoci i nawet paradoksów, identyfikuje siê z
nastolatkami ca³ego globu
ch³on¹c image popularnej
kultury amerykañskiej.

Generacja X
Pokolenie X w Stanach
Zjednoczonych sta³o siê
ju¿ kategori¹ socjologiczn¹. To pokolenie m³odych ludzi pozbawionych
z³udzeñ, obojêtnych, pasywnych, nieufnych. Neguj¹ sukces, karierê, ma³¿eñstwo, rodzinê. Mog¹
mieæ zawód, mog¹ pracowaæ, tyle, ¿e praca, podob-

Kult sukcesu to to¿samoæ konstruowana przez
spo³eczne przekazy, propagowane przez media, które g³osz¹ przymus sukcesu. Propaguje siê tu dwa
podstawowe kierunki: d¹¿enie do w³adzy, stanowiska, pieniêdzy oraz do uzyskania popularnej s³awy,
g³ównie przez obecnoæ w
mediach. Sukces musi byæ
zatwierdzony przez rozg³os. (...) Tradycyjne instytucje socjalizacji (rodzina,
szko³a, Koció³) stopniowo trac¹ w ¿yciu m³odych
ludzi na znaczeniu, ich rolê
przejmuj¹ grupy rówienicze, mass media, szeroko
rozumiana kultura popularna. To nie rodzice i nauczyciele, lecz supergwiazdy filmu i estrady 
bohaterowie popkultury,
kszta³tuj¹ wzory osobowe.
(...)
Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób powinnimy reagowaæ na zarysowuj¹ce siê tendencje w
rozwoju wspó³czesnej
kultury jako rodzice i
jako pedagodzy? Odpowied na to pytanie nie jest
prosta, choæby z tego powodu, ¿e ludzie doroli podlegaj¹ tym samym wp³ywom,
co m³odzie¿. Wychowanie
z koniecznoci dokonuje
siê w sytuacji nadmiaru ró¿norodnych propozycji kulturowych, kulturowego
chaosu i sporów. Wychowawcy niejednokrotnie
czuj¹ siê zagubieni  nie
wiedz¹, co nale¿y ceniæ,
przekazywaæ i promowaæ,
a co jedynie tolerowaæ lub
zwalczaæ. (...)
Najczêstsze jest przyjêcie mo¿liwoci realnego
uczestniczenia w kszta³towaniu to¿samoci, marzeñ
i ¿ycia wspó³czesnej m³odzie¿y (...). Nauczyciel rezygnuje z  tak czêstej w
edukacji polskiej  postawy w³adcy owieconego,
który uwa¿a, i¿ przekazuje
wychowankom absolutn¹
m¹droæ, prawdê i wiedzê,
a w zamian za to ¿¹da absolutnego pos³uszeñstwa i
szacunku. Nie wchodzi w
paternalistyczn¹ rolê rzekomego libera³a, który manipuluje wychowankami 
po to, aby osi¹gn¹æ z góry
za³o¿one cele. Próbuje natomiast stworzyæ warunki

do edukacyjnej rozmowy,
w której  wspólnie ze swoimi wychowankami  usi³uje odnaleæ drogi przez
krêt¹ rzeczywistoæ spo³eczn¹. Warunki te to uwolnienie siê od pu³apki narzuconych sposobów postrzegania i pojmowania
wiata (...) w efekcie czego ... m³ody cz³owiek mo¿e
sam tworzyæ wiat, w którym ¿yje, mo¿e sam wybieraæ swoj¹ to¿samoæ.
W praktyce oznacza to
taki model szko³y, która
otwiera siê na wszelkie
mo¿liwe punkty orientacyjne, lecz nie prezentuje ¿adnego z nich jako obowi¹zuj¹cego. Informuje siê m³odych ludzi o wszystkim,
lecz niczego siê nie promuje, niczego nie potêpia. Rezygnuje siê i podwa¿a mo¿liwoæ istnienia obowi¹zuj¹cych idea³ów, zw³aszcza
zawieraj¹cych elementy
etyczne. Miejsce wychowania religijnego zajmuje religioznawstwo, w miejsce
wychowania moralnego
wprowadza siê lekcje etyki
z etyczno-filozoficznymi
pojêciami abstrakcyjnymi.
W konsekwencji pedagogika postmodernistyczna, nie
uznaj¹c obiektywnych
prawd, wartoci i powinnoci, które wynikaj¹ z natury i godnoci osoby ludzkiej, proponuje ¿ycie spontaniczne, zawê¿one do egoistycznie i naiwnie rozumianej samorealizacji.
¯ycie bez potrzeby dyscypliny i bez potrzeby Zbawiciela. ¯ycie, w którym
wszystko jest subiektywne i
w którym niczego nie po-

winno traktowaæ siê powa¿nie. ¯ycie, w którym nie
ma mi³oci i odpowiedzialnoci, bo ona ogranicza³aby cielesn¹ i emocjonaln¹
spontanicznoæ cz³owieka.
R. Legutko taki styl ¿ycia
okrela jako ¿ycie na próbê, egzystencjê prowizoryczn¹, niepewn¹, co do
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znaczenia ludzkich dzia³añ,
nieokrelon¹ i nie daj¹c¹ siê
uj¹æ w sensowne normy.
Zupe³nie odmiennym
sposobem mylenia we
wspó³czesnej pedagogice,
odcinaj¹cym siê od postmodernistycznych idei, jest

dobrze wychowywaæ. (...)
Pañstwo, jako organizator publicznej owiaty, winno zapewniæ miejsce w programach dla podstawowych wartoci, punktów
orientacyjnych wspólnych
dla wszystkich obywateli,

koncepcja pedagogiczna
nawi¹zuj¹ca do tradycyjnych, uznanych wartoci
kulturowych. Jej zwolennikiem i wyrazicielem jest
niemiecki pedagog Wolfgang Brezinka. Odnosz¹c
siê do wychowania w zdezorientowanym spo³eczeñstwie zak³ada, i¿ w interesie ka¿dej spo³ecznoci le¿y
troska o w³asne normatywne punkty orientacyjne oraz
ich przekazywanie nastêpnym pokoleniom. (...) Wychowawcy, powinni mieæ
mo¿liwoæ odwo³ywania
siê do ¿ywych tradycji
wspólnych idea³ów, wartoci i wzorców ¿yciowych.
Uwa¿a on bowiem, ¿e im
szybciej zmieniaj¹ siê materialno-techniczne warunki ¿yciowe, tym bardziej
potrzebne s¹ elementy tradycji, gdy¿ zapewniaj¹ ci¹-

gdy¿ od nich zale¿y ³ad spo³eczny i trwa³oæ ca³ego
narodu. (...) Wp³yw aksjologicznych nihilistów na
m³odzie¿ jest równie¿ ograniczony. Ju¿ dzieci wyczuwaj¹ dobro, piêkno, oparcie i bezpieczeñstwo niektórych, zas³uguj¹cych na zaufanie, stylów ¿ycia. W
okresie dojrzewania m³odzie¿ odkrywa  zgodnie z
prawami natury  w³asne
ja, poznaje wartoci, wybiera idea³y, szkicuje plany ¿yciowe. Czy wolno zaprzepaciæ te ci¹gle obecne, choæ mocno przyt³umione marzenia i aspiracje
m³odych ludzi?
Wielkie spotkania Jana
Paw³a II z m³odzie¿¹ na ca³ym wiecie s¹ jednoznaczn¹ odpowiedzi¹ na
ró¿norodne wersje nihilistycznego podejcia w wychowaniu oraz przes³aniem nadziei ukazuj¹cym
godnoæ osoby ludzkiej,
tak wychowanka, jak i wychowawcy.

g³oæ w zmieniaj¹cym siê
wiecie, chroni¹ osoby i
grupy przed wyobcowaniem. S¹ równie¿ spoiwem
³¹cz¹cym pokolenia. (...)
Propagandzie na rzecz antypedagogiki i koñca wychowania przeciwstawia
has³o: miejcie odwagê wychowywaæ, miejcie odwagê

Bibliografia:
Ks. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesnoci,
Kielce 2002.
R. Legutko, Postmodernizm,
W: ¯ycie, 1-2.03.1997.
B. liwerski, Wspó³czesne teorie i nurty wychowania, Kraków
1998.
W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005.
Z. Melosik, Kultura popularna
jako czynnik socjalizacji. W: Pedagogika. Podrêcznik akademicki, Z. Kwieciñski, B. liwerski
(red.), W-wa 2006, t. 2.
Wszystkie prezentacje pochodz¹
z referatu Ewy Kohnke.

Ca³oæ referatu zosta³a
umieszczona na stronie
www.hli.org.pl
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Ewa Kamiñska
Wiceprezydent Miasta Gdañska ds. Polityki Spo³ecznej

PRZYSZ£E ZADANIA RODZICIELSKIE
wyk³ad wyg³oszony
podczas Konferencji
Zdrowie prokreacyjne
nastolatków

 MARZENIA I LÊKI M£ODZIE¯Y 
POTRZEBNE WSPARCIE

Podzielê siê refleksjami
osoby rozmawiaj¹cej na temat
przysz³ych ról rodzicielskich z
m³odzie¿¹ w ramach spotkañ
przygotowuj¹cych do ¿ycia w
rodzinie.
M³odzie¿ w znakomitej
wiêkszoci uwa¿a za³o¿enie
rodziny za najistotniejsz¹ sprawê swego doros³ego ¿ycia.
Pragnie trwa³oci rodziny, pragnie, by by³a przestrzeni¹ mi³oci, wzajemnej troski i
wspierania siê jej cz³onków.
W zale¿noci od dowiadczeñ rodziny macierzystej
m³odzie¿ pragnie, aby w zak³adanej przez nich rodzinie
znalaz³o siê to wszystko, co
doznali dobrego, ale pragnie
te¿ braku swoich z³ych dowiadczeñ i deprywacji. To
macierzysta rodzina jest
pierwsz¹ i najistotniejsz¹
szko³¹ przygotowuj¹c¹ do podejmowania zadañ doros³ego
¿ycia.
Uczenie siê wszystkiego 
tak¿e mi³oci i ról rodzicielskich  potrzebuje trzech
czynników: odpowiednich
warunków zewnêtrznych (atmosfery mi³oci i troski, dostêpnoci kochaj¹cych rodziców), przyk³adu (mi³oci rodzicielskiej) i zachêty. Warunki, w których uczymy siê tak¿e mi³oci i ról rodzicielskich,
nie s¹ wspó³czenie dobre. W
naszych domach panuje po-

piech i nerwowoæ. Mijamy
siê. Nie mamy czasu na rozmowy, nie mamy okazji do refleksji, dzielenia siê prze¿yciami. Przyk³ady pe³nienia ról rodzicielskich to tak¿e przyk³ady najbli¿sze, rodzinne. Nawet
jeli nie s¹ one do koñca buduj¹ce, to jednak ich niedoskona³oæ pozwala na usprawiedliwienie w³asnych potkniêæ.
I wreszcie zachêta. Rodzice
winni tak realizowaæ swoje
role, tak je wartociowaæ i oce-

niaæ, aby dzieci chcia³y je w
swoim ¿yciu podejmowaæ.
Nie jest to takie ³atwe  czêsto realizujemy role rodzicielskie z trudem i niepowodzeniami, narzekaj¹c i podkrelaj¹c niepowodzenia i niewdziêcznoæ. Nie stanowi to
zachêty, a zw³aszcza do posiadania wiêcej ni¿ jednego czy
dwojga dzieci. Czêsto podkrelamy, ¿e rodzicielstwo ogranicza nasz¹ wolnoæ, mo¿liwoci samorealizacji przez
pracê. Rodzina wielodzietna

nies³usznie pokazywana jest
jako patologiczna  bieda, zaniedbane dzieci, uzale¿nienia,
agresja i przemoc. Media pokazuj¹ model lunych zwi¹zków, przynosz¹cych, chwilow¹ satysfakcjê, gotowych do
zmian i nieobci¹¿onych dzieæmi. M³odzie¿ jest epatowana
ze wszystkich stron przyk³adami ³atwego, przyjemnego
¿ycia. Dzieci maj¹ byæ synonimem zale¿noci, obci¹¿enia
nadmiarem obowi¹zków i odpowiedzialnoci.

Ta codziennoæ zderza siê z
marzeniami i lêkami m³odzie¿y.
Marzy im siê przede wszystkim powa¿ne traktowanie
m³odzieñczych uczuæ, uszlachetnianie ich przez afirmacjê
mi³oci czystej i ofiarnej, dbaj¹cej o dobro drugiej osoby.
Pragn¹, aby mówiæ o mi³oci i
rodzicielstwie piêknym jêzykiem. Oczekuj¹ delikatnoci
zachowañ, d³ugiej perspektywy dla zwi¹zków uczuciowych, wy³¹cznoci i poczucia
bezpieczeñstwa. Trudno siê im
jednak do tych pragnieñ przyznawaæ  s¹ takie starowieckie, na pewno zostan¹ wymiane.
M³odzi w naturalny sposób
pragn¹ oddzielenia siê od matki i ojca, wejcia we w³asne
doros³e ¿ycie. Otaczaj¹ca rzeczywistoæ kusi niezale¿noci¹, ale jednoczenie budzi
lêk. M³odzie¿y towarzyszy niskie poczucie w³asnej wartoci i sprawczoci, lêk przed
agresj¹, przemoc¹ i nadu¿yciami. M³odzi pozostaje pod
presj¹ mody, egocentrycznych
wzorów postêpowania.
Jeli na spotkaniach potrafimy stworzyæ atmosferê bezpieczeñstwa i akceptacji, jeli
potrafimy adresowaæ to, czego nauczamy. Zak³adaj¹c, ¿e
opisane wy¿ej marzenia i pragnienia drzemi¹ w m³odzie¿y
 nawi¹zuje siê niezwykle
cenna relacja. Znakomicie widaæ, jak wielkiego wsparcia
m³odzie¿ potrzebuje.
Wsparcie to winno obejmowaæ: obronê i wzmacnianie
wartoci mi³oci, rodziny,
dziecka, szacunek dla marzeñ,
uznanie i umacnianie w³asnej
wartoci i powo³ania, m¹dre
wiadectwo i dostêpnoæ.
Rozmawianie o wartociach
w gronie bliskich, przyjació³,

Mo¿na wys³aæ dowoln¹ sumê przelewem bankowym lub pocztowym na konto:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
ul. Jakowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdañsk
Nr rachunku 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
Mo¿na tak¿e dokonaæ wp³aty kart¹ p³atnicz¹ przez Internet na naszej stronie www.hli.org.pl

na spotkaniach, na których
uda³o siê wytworzyæ opisan¹
wy¿ej relacjê, jest wielk¹ przyjemnoci¹ i satysfakcj¹ dla
obu stron. Nastêpstwem wydaje siê okazanie szacunku dla
marzeñ i m³odzieñczych
uczuæ. W takiej atmosferze
one nie wydaj¹ siê utopijne
czy mieszne. Rozwijaj¹c siê
umacniaj¹ zasoby w³asne i
wybór powo³ania czyni¹ niezale¿nym i suwerennym.
Wsparcie to tak¿e m¹dre i
dostêpne wiadectwo. Konieczna jest promocja dobrze
funkcjonuj¹cych rodzin, z g³êbok¹ analiz¹ ról i zadañ pe³nionych przez jej cz³onków.
Konieczne jest pokazanie, ¿e
wype³nianie tych ról i zadañ
jest mo¿liwe.
Na koniec chcia³abym podzieliæ siê z Pañstwem takim
oto dowiadczeniem. Pytano
mnie wielokrotnie, w ró¿nych
momentach pracy  trzydzieci lat temu i w zesz³ym tygodniu, jak sobie radzê z zachowaniami prowokacyjnymi
m³odzie¿y na takich spotkaniach.
To trzeba zobaczyæ! Jeli
mówisz piêknym jêzykiem o
sprawach, które graj¹ ludziom
w sercu i jeli potrafisz z szacunkiem i akceptacj¹ po nie do
tego serca siêgaæ, masz przed
sob¹ s³uchaj¹cych z otwart¹
buzi¹ i pytanie - dlaczego tak
rzadko w taki sposób rozmawiamy?
Namawiam wszystkich 
dajmy jednoznaczn¹ przeciwwagê z³ym obyczajom, z³ej
modzie, z³ym zachowaniom.
Stañmy po stronie marzeñ,
potrzeb i mo¿liwoci naszej
m³odzie¿y, aby pielêgnowa³a
w sobie i dojrzewa³a w realizacji powo³ania do rodzicielstwa.

DAR
SERCA
NA
OBRONÊ
¯YCIA
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CZY KA¯DE POLSKIE
DZIECKO MA RÓWNE
PRAWO DO LECZENIA?
Polki rodz¹ coraz wiêcej
dzieci. W 2007 r. (w I-III
kwarta³ach) zarejestrowano
ponad 294 tys. urodzeñ
¿ywych, tj. o prawie 11 tys.
wiêcej ni¿ w analogicznym
okresie ub. roku. Porodówki s¹ zat³oczone. Ale zdrowie, a nawet ¿ycie czêci
noworodków, jest zagro¿one: w wielu miejscach w
kraju brakuje pieniêdzy na
ratowanie wczeniaków, a
tak¿e personelu do opieki
nad nimi. W przysz³ym
roku problem mo¿e siê pog³êbiæ.
Prof. Janusz Gadzinowski, szef kliniki neonatologicznej w szpitalu ginekologiczno-po³o¿niczym w
Poznaniu, alarmuje: Co
który dzieñ musimy dokonywaæ wyborów, któremu
dziecku daæ wiêksz¹ szansê, a które ma byæ ratowane gorszymi metodami.
Zbyt ma³o jest stanowisk do

intensywnej terapii noworodków. Co wiêcej, wiêkszoæ jest przestarza³a.
Jak twierdzi krajowy
konsultant neonatologii
prof. Ewa Helwich, rzeczywicie pieniêdzy jest za
ma³o. Problem jest powa¿ny. Wed³ug specjalistów co
10. ci¹¿a jest patologiczna.
Co 6. koñczy siê przedwczesnym porodem. Lekarze specjalici s¹ w stanie
uratowaæ 70-80 proc. najmniejszych wczeniaków,
wa¿¹cych tylko 500 g. Pod
warunkiem, ¿e bêd¹ mieli
do tego odpowiednie warunki. Inaczej dziecko nie
prze¿yje albo bêdzie skazane na ¿ycie z powa¿nymi
wadami zdrowotnymi
mówi prof. Helwich.
Brak wystarczaj¹cych
pieniêdzy na neonatologiê
odstrasza lekarzy od tej
specjalizacji. Absolwentów

akademii medycznych
zniechêcaj¹ te¿ niskie zarobki i brak mo¿liwoci
prowadzenia prywatnej
praktyki. Wed³ug danych
krajowego konsultanta neonatologii z ok. 730 specjalistów, którzy pracuj¹ obecnie, ju¿ wkrótce ubêdzie
ok. 200. Starsi przejd¹ na
emerytury, m³odzi wybior¹
pracê na Zachodzie, w lep-

DEPRESJA U DZIECI
Depresja i stany depresyjne u
dzieci stanowi¹ coraz powa¿niejszy problem. Wed³ug najnowszych badañ nawet 40%
dzieci w szko³ach podstawowych nie ma poczucia sensu
¿ycia, a 30% przyznaje siê do
myli samobójczych.
Dane z kilku ostatnich lat
pokazuj¹, ¿e rozpowszechnie-

nie zaburzeñ depresyjnych
u dzieci wzrasta, a rednia wieku, w którym siê pojawiaj¹,
jest coraz ni¿sza. Czêst¹ przyczyn¹ depresji u dzieci jest
postawa odrzucenia i zachowania kontroluj¹ce rodziców.
Warto zwróciæ uwagê równie¿
na inne elementy. Jednym
z nich mog¹ byæ postawy rodzicielskie, a szczególnie ich
percepcja przez dzieci  wyjania Beata Dutczak z Uniwersytetu Gdañskiego.
Przebyta w okresie dorastania
depresja mo¿e przyczyniaæ siê
do zak³ócania relacji z rówienikami, póniej równie¿ z ma³¿onkami, do zaburzeñ w pe³nieniu
ról spo³ecznych i zawodowych
oraz powodowaæ obni¿enie satysfakcji z ¿ycia. Depresjê trzeba leczyæ ju¿ od najwcze-niejszych objawów.
[Za: PAP]

szych warunkach, za lepsze
pieni¹dze.
[Za: B.Bia³a, A.Góra-Kontek,
NFZ chce zabraæ pieni¹dze na leczenie dzieci, W: Dziennik Zachodni z dn. 17.10.2007 r.]

Ka¿dy z nas mo¿e przekazaæ 1% swojego podatku
od dochodu nale¿nego
fiskusowi na organizacjê po¿ytku publicznego.
Sami o tym decydujemy!

Drogi Przyjacielu!
Wspomó¿ ruch pro-life!
Mo¿esz to zrobiæ wspieraj¹c:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA
To bardzo proste, wystarczy:
- wype³niæ odpowiedni¹ rubrykê w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) podaj¹c:
NAZWA ORGANIZACJI:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA
NR WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO:
KRS 0000249454
UWAGA:
W tym roku nie nale¿y samemu wysy³aæ pieniêdzy. Urz¹d Skarbowy sam je przeka¿e
- 1% podatku nale¿nego - na konto wybranej organizacji w terminie do 3 miesiêcy.
Prosimy zwracaæ baczn¹ uwagê na podawanie prawid³owej nazwy organizacji.
Stowarzyszenie Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia organizuje i wspiera m. in.:
C rodziny wielodzietne i zagro¿one ubóstwem i wyrównywanie ich szans,
C pomoc materialn¹ dla kobiet w ci¹¿y,
C przedsiêwziêcia na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony pracy kobiet
w ci¹¿y,
C dzia³ania promuj¹ce rodzinê, pomoc dzieciom i kobietom w ci¹¿y,
C edukacjê prozdrowotn¹,
C ochronê macierzyñstwa i dziecka poczêtego.

Dziêki Tobie bêdziemy mogli uratowaæ wiêcej dzieci!
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WRESZCIE S¥ DANE
ZA 2006 ROK
Z du¿ym opónieniem do
Sejmu RP przes³ano sprawozdanie Rady Ministrów z
realizacji w 2006 roku ustawy o planowaniu rodziny.
Wynika z niego, ¿e w 2006
roku odnotowano 340 przypadków przerywania ci¹¿y.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ aborcji by³ wynik badania prenatalnego wskazuj¹cy na du¿e
prawdopodobieñstwo wad
rozwojowych poczêtego
dziecka.
W 2006 r. w 82. przypadkach przyczyn¹ aborcji by³o
zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia matki. Natomiast w 246
przypadkach dziecko poczête zosta³o zabite, gdy¿ istnia³o prawdopodobieñstwo, ¿e
bêdzie chore. Nale¿y zwróciæ uwagê na znacz¹cy
wzrost liczby aborcji w takich przypadkach (o 78 wiêcej ni¿ rok wczeniej). Chocia¿ dzia³anie to jest zgodne
z ustaw¹, jest jednak metod¹
moralnie niedopuszczaln¹,
gdy¿ stosuje siê tutaj leczenie choroby metod¹ zabicia

pacjenta. W 12 przypadkach dokonano aborcji, gdy¿
ci¹¿a by³a wynikiem czynu
zabronionego (zgwa³cenie
lub kazirodztwo).
W ubieg³ym roku umiera³o rednio 8 noworodków na
tysi¹c. W sprawozdaniu podano, ¿e prawie 75% wszystkich zgonów oko³oporodowych mo¿na unikn¹æ, je¿eli
zapewni siê kobietom odpowiedni¹ opiekê podczas ci¹¿y i porodu, która w Polsce
jest niewystarczaj¹ca. Z danych Komendy G³ównej Policji wynika, ¿e w wyniku
nielegalnej aborcji w Polsce
w latach 1999-2006 zmar³a
tylko jedna kobieta (w 2001
r.). W 2006 roku zanotowano te¿ 47 przestêpstw przeciw ¿yciu.
W roku 2006 w szpitalach
pozostawiono 826 noworodków  brak informacji o
przyczynach ich pozostawienia. Jak widaæ jest du¿o sytuacji, gdzie nasza pomoc
jest bardzo potrzebna.

Biuletyn Informacyjny Wybierz ¯ycie!
Klubu Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
przy wspó³pracy Human Life International  Europa.
Biuletyn jest kontynuacj¹ wydawanego wczeniej Euro Life.
Redaguje zespó³:
Ewa Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Ma³gorzata
Wyszyñska,
Arkadiusz Disterheft (sk³ad), Magdalena Zdrojewska.
Adres:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdañsk
tel. (48) (58) 341-19-11, fax (48) (58) 346-10-02,
e-mail: poczta@hli.org.pl
strona internetowa: www.hli.org.pl

Zapraszamy do
Klubu Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych,
p³aszczyzn¹ poparcia
dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê
rodziny.
Klub nie jest kolejnym stowarzyszeniem,
ale miejscem spotkania
osób o podobnym systemie wartoci i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ
wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji
mi³oci i ¿ycia.
Patronat nad Klubem
prowadzi Human Life
International - Europa, polskie biuro miêdzynarodowej organizacji pro-life zbudowanej na fundamencie nauki Kocio³a katolickiego, zw³aszcza encykliki
Humanae vitae.
Jedynym warunkiem
przyst¹pienia do Klubu
jest zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie formularza zg³oszenia. W odpowiedzi
nadsy³amy legitymacjê,
która jest bezp³atna.
Wysy³amy równie¿ bie¿¹ce informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi
dzia³ania w obronie
¿ycia i rodziny.
Magda Zdrojewska
(sekretarz Klubu)
--------------PRZY£¥CZ SIÊ
DO NAS!
Napisz:
Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk
lub zadzwoñ:
tel. (58) 341-19-11
Wówczas nawi¹¿emy
korespondencjê.
Mo¿esz te¿ zapisaæ siê
poprzez stronê internetow¹
www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia).
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Oferta HLI-Europa
Piosenki dla
dzieci
p³yta CD

CENA

ZESTA
WU: 20

Znajdziemy tu 20
piosenek, które
polskim dzieciom
piewa³y mamy i
babcie od kilku
pokoleñ. Mo¿na je
ofiarowaæ dziecku pod
choinkê, mo¿na te¿
póniej piewaæ je
razem. piewa Teresa
Przeradzka, której
niezwykle ciep³y,
kryszta³owy g³os jest
zawsze bardzo bliski
dzieciom.

,- z³

oraz

Czekam na Ciebie Maluszku
p³yta CD

- 9 piosenek na 9 miesiêcy Ko³ysanka, walczyk, rytmy cygañskie, poleczka i inne....
Mama piewa swojemu poczêtemu dziecku.

Odetnij i wylij w kopercie na adres:
HLI-Europa, Jakowa Dolina 47/2, 80-286 Gdañsk,
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: poczta@hli.org.pl

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
Piosenki dla dzieci
Czekam na Ciebie Maluszku

Pakiet edukacyjny!

Mario... dlaczego
p³aczesz?

Mario... dlaczego p³aczesz?

Prezentujemy nowe, polskie t³umaczenie znanej szwajcarskiej ksi¹¿ki,
która przerywa zmowê milczenia na
temat ¿yciowych dramatów i wieloletniego cierpienia kobiet po przerwaniu ci¹¿y. Zawiera ona liczne
wiadectwa kobiet

Witaj, Maleñstwo
Rodzi siê cz³owiek
Eutanazja. mieræ z wyboru?

CEN

Imiê i
nazwisko
Ulica i nr
domu

Anna Matera Wojciechowska

z³

Kolorowy albumik jest prezentem dla nowo narodzonego
dziecka. Rodzice mog¹ wkleiæ
tu pierwsze fotografie swojego
dziecka, zapisaæ wa¿ne daty,
osi¹gniêcia, pierwsze wypowiadane s³owa. Znajdziemy tu równie¿ starannie dobrane teksty,
które pozwol¹ nam zachwyciæ
siê piêknem nowego ¿ycia, godnoci¹ macierzyñstwa
i ojcostwa.

R. Fenigsen

E-mail
Telefon
Jestem cz³onkiem KPL¯

Podpis:

,A: 1 5

Eutanazja.
mieræ z wyboru?

Kod i
miejscowoæ

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 11,- z³)

14,- z³

Witaj, Maleñstwo!

na nastêpuj¹cy adres:

Zgadzam siê na przetwarzanie moich danych osobowych. Zobowi¹zujemy siê nie
upowszechniaæ tych danych, ani nikomu
ich nie odstêpowaæ.

CENA:

CENA:

16,- z³

Autor wielu prac,
m. in. z filozofii medycyny, eutanazji i
etyki lekarskiej,
przedstawia zdecydowany sprzeciw
eutanazji z pozycji
neutralnoci wobec
jakiejkolwiek religii.

Rodzi siê cz³owiek
prof. W³odzimierz Fija³kowski

17,- z
CENA:

³

S³awna ksi¹¿ka, która przybli¿a i ucz³owiecza
wszystko, co wi¹¿e siê z urodzeniem dziecka przygotowanie w szkole rodzenia, poród
naturalny, udzia³ ojca, relacjie rodziców.

